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Календар у Београду

Драги путници и читаоци,
Стигла је Нова година, а са њом и
наш нови календар. Идемо од врата
до врата и носимо књиге. Књиге из
руку наших доброчинитеља иду саме
даље. На Копаонику, у снегу, своје
гнездо су нашли Радомир, Бојана,
Димитрије, Јован, Никола и Мима.
Слободан Чворовић

С

поменик средњевековном српском владару Стефану Немањи,
висок 23 метра и тежак 68 тона, откривен је на Савском тргу
у центру Београда. Споменик - постамент српском жупану Стефану Немањи дело је руског вајара Александра Рукавишњикова и
београдског архитекте Петра Арсића. Споменик приказује Стефана
Немању са мачем у десној и Хиландарском повељом у левој руци.
Уместо на уобичајеном постаменту, Стефан Немања стоји на напуклом византијском шлему који се на четири крака ослања на земљу
из којег се помаља владарско жезло. Према речима аутора споменика, постамент „показује континуитет српске културе која се родила
из византијске“. Унутрашњост шлема биће доступна грађанима, и у
њој ће бити приказана историја династије Немањић.

У

Чачку је одржан састанак
директора средњих школа
Моравичког округа, представника привреде и помоћнице
министра за дуално образовање
др Габријела Грујић која је добила књигу „Српски народни
календар“ од издавача Слободана
Чворовића.
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Радујем се,
сина сам добио…

И

тог јануара био је велики снег. Јутро баш хладно, све
поледило, полако возим ка болници. Идемо у породилиште. Она остаје а мени кажу да дођем за два-три сата.
Враћам се кући. Мало седим али опет возим ка болници.
Мислим, лакше ми је да чекам тамо негде у ходнику него…
Куцам на неки дрвени шубер… кажу да сачекам а онда долази моја другарица из основне школе Љиљана Мркшић и
каже:
– Чворо, добио си сина…
– Сина. Сина… – вриштим, дерем се. Радујем се, сина сам
добио…
А када ме Радомир сада наљути кажем му да сам знао
какав ће бити само бих сишао низ степенице. Моја мајка некада љута је говорила да ме није родила у кући могла би да
верује да су ме заменили у болници.
Четири године пре Радомира, крајем септембра родила
се Бојана. Тада није било тог ултра звука и када ми рекоше
да је ћерка отишао сам онако покуњен кући. Сећам се и ако
је било пре четрдесет година под трешњом је седела баба
Иванка. Да ме утеши, рекла је да ме нико неће као ћерка у
старости пазити.

Календар
у
Врњачкој Бањи

Поклон бањској библиотеци
др. Душан Радић

А ових дана у хладан Чачак дошли су ми унуци. Сваки
пут све већи, све лепши. Увек их водим на Мораву, није нам
далеко. Желео бих, да као ја виде реке и мора и океане да и
они оду далеко, далеко а да нас Морава везује у сећањима и
радостима…
Бојана се труди око њих, није строга као ја, све им допушта. Ја сам био другачији, захтеван.
Могу моја деца сада да причају шта хоће али су добри,
вредни и поштени јер ако мисле и да их нисам волео ја сам
их – само васпитавао.

В

ећ 50 година долазим у Врњачку Бању. И онда када
се сагињало поред купатила за чашу киселе воде,
и када су биле игре без граница, и када су учесници
носили ципирипи мајице, и када сам делио ципирипи
крем, и скоро 30 година сваког месеца по два пута месечно по путном налогу спавам у хотелу “Звезда“ или
“Бреза“. Путници агенције “Чворак“ задњих неколико
година у вили Алекснадар. Један леп датум ове године желео сам да обележим у новоотвореном хотелу
“Врњачке терме“.

ИЗ АРХИВЕ...
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HVALA [TO STE OKRENULI NOVINE - MALE PROMENE SU UVEK DOBRODO[LE

Iz ulice Kneza Milo{a do svetskih
sokaka i avenija...
u svetu

Pi{e: Slobodan R.
^vorovi}
^vorak

19.

Iz Ivawi~kog sokaka do Venecije, Rima, Londona, Pariza, Wujorka,
Wu Delhija, Pekinga, Bankoka, Honkonga, Tokija, Manile, Kaira,
Najrobija, Moskve , Osla, Lisabona, Rio
De @aneira, Lime, Karakasa, Sidneja...

Italija,
[panija, Francuska

Studijsko putovawe na u{}u reke Brente u
turisti~kih
radnika Venecijansku lagunu, sa
agencije organizuju za kanalima umesto ulica.
svoje saradnike kako bi Du` kanala nalazi se
se upoznali sa zemqom, niz crkava i palata prgradom ali i hotelskim vorazredne vrednosti,
kapacitetima koje nude koji tvore jedinstven urturistima.
bani sklop.
Devetodnevno putovaVenecija ima brojne
we preko Hrvatske i nadimke poput: SereniSlovenije. Slovenija besprekorno
~ista, nema ni jedan trag da su tu
ikada bili Srbi.
Ujutru rano sti`emo u luku Punto Saboni gde se
ukrcavamo na brodic koji vodi do
Venecije.
Venecija
je
pristani{te i ~uDu`deva palata u Veneciji
veno turisti~ko
mesto u severoisto~noj sima, Kraqica Jadrana,
Italiji, na Jadranskom Nevesta mora, Grad momoru,
stova, Grad vode.
Venecija je u srediNajpoznatiji gra|e{wem dobu sredweg veka vinski i umetni~ki spobila najva`niji grad na menici su Du`deva Pasvetu i najve}e trgovi- lata, Crkva Svetog Mar{te Evrope izme|u we- ka, bogati muzeji, umetnog Zapada i Istoka. ni~ke galerije, ~uvena
Grad je i poznat kao dugo- akademija umetnosti...
godi{wa prestonica ~uSunce, golubovi i kovene Mleta~ke republi- lone turista iz sveta.
ke.
Ponovo sam u Veneciji.
Izgra|ena je na 118 I idem sam i snimam za
malih ostrva u laguni, emisiju Nasme{ite se

molim.
Vra}amo se u luku pri
zalasku sunca a onda jo{
jedna no}na vo`wa preko
Francuske do [panije.
Dolazimo u Qoret de
Mare popodne, sme{tamo
se u hotel, a ja odlazim
u drugi, preko puta, koji
ima veliki zatvoreni
bazen. Kasnije sam
na matineu, gde sam
ja najmla|i, a najstariji
neumorni
plesa~ ima 92 godine.
Qoret De Mar je
mali
turisti~ki
grad na mediteranskoj obali, nalazi
se u provinciji \irona. Qoret de mar
je drugi po veli~ini
grad u Selva okrugu
Katalonije.Tokom letwe
sezone, broj posetilaca
je oko 200.000. Prvi pisani dokumenti o Qoretu su iz 966. godine. Tada
se ovaj grad nazivao Loreto {to zna~i lovor.
Postoji sredwovekovna
tvr|ava na kraju grada,
ali mnogi smatraju da je
bronzana statua Qoretov simbol. skulptura
pokazuje pecaro{evu `enu i uradio ju je Ernest
Maragaq 1966. godine.

Sutradan, vozimo se
autobusom do Barselone,
pla}amo kaznu za neki
saobra}ajni
prekr{aj
210 eura.
O Barseloni skoro
sve znam, idem sa grupom
samo kad moram.
Barselona je glavni
grad autonomne pokrajine Katalonije i istoimene provincije Barselona
na severoistoku [panije.
Nalazi se na obalama
Mediterana na nekih 120
kilometara od Pirineja
i granice sa Francuskom, u dolini koja je
okru`ena morem na istoku, planinskim vencem
Sijera de Koqserola na
zapadu, na jugu rekom Qobregat, a na severu rekom Besos.
Barselona je jedan od
glavnih evropskih ekonomskih centara, sa jednom od glavnih mediteranskih luka, a aerodrom u Barseloni je drugi po veli~ini u [paniji.
Grad je tako|e i turisti~ka destinacija i ima
veoma bogato kulturno i
istorijsko nasle|e, od
kojih se posebno isti~u
arhitektonska dela An-
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PutopiS

plijih meSvra}am u luksuzan
sta Azurne hotel La Meridijan na
obale. Naj- aprilskom suncu kupam
prijatniji se na terasi hotela u zameseci za grejanom bazenu.
putovawe
Popodne, pijem kafu i
su maj i pe- javqam se u program rariod od po- dio Ozona. Svra}am u holovine sep- tel Park na promociju
tembra do Floride i Majamija, koju
p o l o v i n e kvari jedan zalutali gooktobra.
lub. Poku{avaju da ga izNajki{o- bace ali ne uspevaju i
Figueras, Salvador dali
vitiji dani celu postavqenu salu
tonija Gaudija i Quisa su u februaru i martu, a preme{taju u drugu proDomeneka i Muntanera... od juna do avgusta mogu}e storiju. Sve~ana ve~era
Jedna od najimpresiv- su velike vru}ine. Zime kasni ~itav sat.
nijih gra|evina Antonija su blage i nema mraza, pa
Kan je poznat po
Gaudija je Katedrala je zato ovaj grad u 19. ve- filmskom festivalu.
Svete Porodice u Barse- ku Englezima bio omiqe- Osnovali su ga monasi
loni. Poklonici umet- no mesto za odmor u toku na ostrvu Sveta Honoranosti iz celog sveta po- zime, {to danas dokazuju ta u petom veku. Kan se
se}uju ovaj grad kako bi veliki hoteli i ba{te.
nalazi u sastavu Francuse divili wegovim bajNica , koju zovu Kra- ske od 15. veka. Kan je
kovitim vilama, u`iva- qica Azurne obale, je danas poznato letovalili u parku Gueq, i poku- jedna od najpoznatijih {te na Azurnoj obali ko{ali da naslute lepotu svetskih turisti~kih de- je krasi {etali{te Krohrama ~ija gradwa traje stinacija. Nica je jo{ po- azeta dugo 2.5 kilometavi{e od 100 godina. To je znata i kao grad umetno- ra. Zahvaquju}i filmneobi~na, nedovr{ena sti, filma, parfema, skom festivalu, stanovgra|evina kojoj je posve- dobre hrane i vina. U nici ovog grada su postatio ceo `ivot, objediwu- centru se nalazi park le poznate filmske zveje sve wegove prethodne kraqa Alberta. Nicu zde koje imaju ku}e u
projekte.
krasi 300 parkova i 150 kvartu La Kaliforni.
Pred kraj svog `ivo- fontana.
Ja sti`em na vreme da
ta, Gaudi se u potpunosti
Tako|e,
jedna
od se prikqu~im grupi i
posvetio ovom projektu i atrakcija je i aerodrom, oko pono}i sti`emo u
nije prihvatao nikakve drugi po veli~ini u Monako i Monte Karlo.
druge naruxbine. Stalno Francuskoj, postavqen
Jo{ jedna no}na voje obilazio gradili{te, na plo~ama u moru, sa ko- `wa, sti`emo na jadrani po nekada spavao na ga se dnevno obavi 45 le- sku obalu u Rimini. Smegradili{tu. Kada je Gau- tova za Pariz. Razni fe- {taj je u hotelu na samoj
di preminuo, sahrawuju stivali i karnevali u obali, sa pogledom na
ga u kripti katedrale.
Nici unose u `ivot izu- more i na pla`u broj 64.
Slede}i dan posle
Grupa oddoru~ka, i kri{om nalazi na ve~epravqenih
sendvi~a
ru a ja odlaidemo za Figueras u pozim sam u resetu muzeja Salvadora
storan KarDalija. Nastavqamo put
los,
zadika Nici i sti`emo u povqen jelovno} u hotel i kroz pronikom ali i
zor gledamo kako se obcenama, jedem
Bazen na krovu hotela La Meridien picu koja kora~unavaju lokalni mafija{i.
{ta devet euNovi dan, novi doru- zetnu vedrinu, ju`wa~ku ra, ali takvo zadovoq~ak i nova putovawa do prisnost i toplinu. Po- stvo nije ni skupo.
Kana, oko podne smo u znati su cvetni festiSlede}eg jutra odlaNici dobili slobodno val odnosno Bitka cve- zimo u San Marino. Obiosam sati.
}em prvi put odr`an lazimo najstariju i najNica je jedno od najto- 1876.
mawu republiku na sve-

23
tu, sme{tenu na padinama planine Titan. [etamo se parkom, obilazimo
tvr|avu Roka, vidimo palatu Kapetana na trgu
Republike...
Pada ki{a i velika
je magla. Gre{kom ulazim u pogre{an lift i

Najmawa republika na
svetu na panini Titan

jednostavno se gubim. Ne
mogu da prona|em put, jer
ne znam sa kog parking
prostora sam krenuo, zato {to sam na kameri
snimio spomenik, ispred
parkinga pokazujem nekom voza~u i on me vozi.
Kasnim vi{e od 25 minuta.
Nastavqamo put ka
Srbiji sa zaustavqawem
u centru za tro{ewe para.
Nastavi}e se.....

Turisti~ka agencija
032/22-26-23

^a~ak

cvorak032@yahoo.com

Putujte iz inata na
nekoliko rata
Prole}na putovawa
[panija - Azurna obalaItalija
Prag, Pariz, Budimpe{ta,
Be~, Istanbul, Verona,
Venecija...
Leto 2010.
Gr~ka... Turska... Tunis...
Egipat...
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ДА СТАРОСТ БУДЕ ЛЕПА

Пензионер на акцији
Конкурс за суфинансирање пројекта за остварење јавног
интереса у области јавног информисања на територији града
Чачка у 2020. години

Када досади

С

а повећом корпом гурам се између
рафова великог трговачког центра. Сећам се чачанских продавница
„Стјеника“, „Јелице“ и „Партизана“. Све
се сабирало на оловку. Сада се мимоилазим са неким маскираним гурачима
корпа у којима и ово нешто ствари што
сам купио изгледају мало.
Препознајем неке људе под маском,
а и мене неко. Радујем се што смо живи
и што још увек имамо вољу за куповином, а око нас акције, акције и опет
акције. Ставили већу цену па смањили,
јер им се није продала онако како су
очекивали, а народ ко народ узима,
баца у корпе и купује и оно што није
ни планирао.
Чуо сам, идем да проверим пошто
су чварци. Гле чуда нису ме лагали –
100гр. чварака 243 динара што значи
да је килограм 2.400 динара. Па у ком је
то блату та животиња ријала да чварци
буду толико скупи. Хтедох да се прекрстим и да са стране чекам, зато што
нигде не журим, ко ли ће да купи баш
те чварке.
Ипак наставих да гурам колица која
се изнајмљују за 5 или 10 динара.
Идем ка реду једне од каса, опет не
журим и сасвим ми је свеједно у који
ред ћу да станем и гледам људе који
из корпе узимају и стављају на касу,

чини ми се, залихе до следећег Божића.
Касирка сваком каже добро вече, а
мени још рече мало јачим гласом „пензионер?“, ја се чудим и гледам около, па
онако као да сам наглув кажем „молим“,
а она понавља „јесте ли пензионер?“
Размишљам шта да јој кажем а она
пита „имате ли картицу?“.
Тихо јој кажем да јесам пензионер,
а мало јачим тоном: „немам картицу“.
Провлачи оно што сам купио, а ја је
питам: „колики би ми попуст био?“ а
она гледа и каже „52 динара“.
Потрпао сам оне ствари у од куће
донету торбу, ставио у колица и кренуо
ка колима. Напољу је падао снег, нигде
нисам журио, паркирао сам се у центру
и гледао кроз прозор.
Слободан Чворовић

Др Старчевић у пензији, одлучи да
отвори клинику.
На улици постави таблу са следећим
текстом: “Клиника др Старчевића.
Цена комплетног третмана 50.000
РСД, враћам 100.000 РСД ако третман
не успе.”
Др Младић, који је био 100% уверен
да матори прдоња гарант нема појма о
медицини, одлучи да искористи прилику и заради 100.000 РСД.
И он оде до др Старчевићеве клинике.
Рече др Младић: “Др Старчевићу,
изгубио сам чуло укуса. Има ли ми
помоћи?”
Др Старчевић се обрати медицинској
сестри: “Сестро, донесите молим вас
лек из кутије број 22 и каните 3 капи др
Младићу на језик.”
А др Младић ће на то: “Аааааа!!! Па
то је бензин!”
Др Старчевић: “Честитам, млади
колега Младићу! Вратило вам се чуло
укуса! Биће то 50.000 РСД.”
Наљути се др Младић, али се врати
после неколико дана у намери да поврати свој новац.
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пензија...
Др Младић: “Изгубио сам памћење,
ничега не могу да се сетим.”
Др Старчевић: “Сестро, донесите
молим вас лек из кутије број 22 и каните 3 капи пацијенту на језик.”
Др Младић: “Ееее, неће моћи – то је
бензин!”
Др Старчевић: “Честитам! Вратило
вам се памћење! Биће то 50.000 РСД.”
Пошто је изгубио 100.000 РСД,
изјури др Младић бесно из клинике, па
се врати после неколико дана.
Др Младић: “Ослабио ми је вид --једва да ишта видим!!!!”
Др Старчевић: “Нажалост, за то
немам лека. Зато вам враћам ваших
100.000 РСД.” И даде му новчаницу од
100 РСД.
На то ће др Младић: “Па ово је само
100 РСД!”
Др Старчевић: “Честитам! Вратио
вам се вид! Биће то 50.000 РСД.”
Наравоученије:
То што си младић не гарантује да
ћеш надмудрити старчевића.
Запамти:
Не љути маторце. Ни ми сами нисмо
срећни што смо оматорили, и
зато нам мало недостаје, па да подилканимо.

ЖИВОТ
Дан још није ни почео,
а већ је шест поподне.
Тек што је, у понедељак, почела недеља,
а већ је петак ...
и месец дана је прошло,
и година је скоро при крају ...
и прошло је 40,50, 60 година нашег живота...
И постајемо свесни да смо изгубили
своје родитеље и пријатеље.
И јасно нам је да више нема назад.
Па онда...
Покушајмо да максимално искористимо
преостало време.

Тако да...
не остављајте ништа ЗА ПОСЛЕ ,
јер ишчекујући „ПОСЛЕ“,
можемо да изгубимо најбоље тренутке,
можемо да изгубимо пријатеља,
можемо да изгубимо нашу
праву љубав и особу коју смо волели
и онда то више не може да се врати,
без обзира на наше жаљење због тога...
најбоље искуство,
најбољи пријатељи,
најбоља породица...
Данас је погодан дан...
Тај тренутак је „САДА“...

Не треба се устручавати
да проналазимо занимације које нам се Нисмо више у годинама када
свиђају.
можемо себи да дозволимо
да одложимо оно
Додајмо боје у наше сивило.
што треба урадити овог часа.
Осмехнимо се оним животним ситницама
које су мелем за нашу душу.
И, на крају крајева, наставимо да уживамо
у времену које нам је преостало.
Покушајмо да искљчимо „ПОСЛЕ“...
Урадићу то ПОСЛЕ ...
Рећи ћу то ПОСЛЕ ...
Размислићу о томе ПОСЛЕ ...

Зато, хајде да видимо да ли ћете
пронаћи времена
да прочитате ову поруку,
и после је пошаљете другима...
Или ћете је, можда,
оставити за „ПОСЛЕ“?
И више је никад нећете послати....

Ми СВЕ остављамо ЗА ПОСЛЕ ,
као да је то „ПОСЛЕ“ наше.
Зато што не схватамо да је :
ПОСЛЕ, кафа хладна...
ПОСЛЕ се приоритети мењају...
ПОСЛЕ се година завршава...
ПОСЛЕ, нам је здравље лошије...
ПОСЛЕ, деца одрасту...
ПОСЛЕ, родитељи остаре...
ПОСЛЕ се обећања заборављају...
ПОСЛЕ се дан претвори у ноћ...
ПОСЛЕ, животу дође крај...
И ПОСЛЕ, често буде прекасно...

NATA[A-TRAVELD.O.O.
.DUDÿRUÿHYD,
^A^AK
TEL/FAX:032-320-501/5120501

natasatravel@JPDLO.FRP
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NADE@DA PETROVI]
Topalovi}i 10; 32 000 ^a~ak
Tel: 032/381-990; Fax: 032/381-763
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http://www.upzcacak.org.rs
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ад је тачно постало популарно
да водитељ то јест водитељка
телевизијске емисије постане пре свега
биће набилдовано подацима које је,
тако накљукано тим стероидним несазрелим информацијама без венца
синтезе, намерно нагурано у што мањи
временски оквир, па онда мора рафално да брбља сто речи у секунди да би
све што је научило и набифлало стигло
да избаци, прекидајући упадајући у реч,
секући, “водећи” разговор, задивљено
само собом и својим вођењем и тиме
како се угурала у комплет, у штикле, у
студијско стакло, у време кратко, како
је сабила, како је испунила уредникову
жељу, како то подсећа на америчку
телевизију, како је то модерно, како је
само брза и оштра и само-само-само
ово и да-вас-питам-а-да-вас-питам
морам да вас питам само ово, времена је мало шта ме се тиче ваша прича
мене занимају само одговори на моја
питања, која се прескачу међусобно - не
задржавај лопту чича, игра се модеран
брз рукомет - и како гост ту служи тек
да испуни време, и без обзира што је то
неки академик, историчар, филозоф,
Сократ, немој ти мени ту од Кулина
бана немамо-времена, немамо-времена

дај суштину, дај кратко, ефектно, брзо,
дај ми брзину три чвора Југослава
Ћосића и само безобразно, само брзо,
само брбљиво, како растурам ово
вођење, шта каже, колико смо исипали
информација у минуту, колико видео
укључења, колико прича Стевана
Костића и све сагурано у пола сата, јао
који смо магови, како смо га набутали,
како јебемо овај формат, добро-добро,
немамо још пуно времена из режије ми
показују средњи прст и знак да пожуримо, мора Слагалица да почне на време, дакле, конкретно, реците, о чему се
ради? Па... ето... гледам... Брже-побогубрже молим вас - ок, гледам ето Око
магазин о споменику Стефана Немањи
и водитељка је сва ужурбана узрујана
јао немамо времена не можемо све, десет гостију а пола сата, ко да па Ртс има
неки јак програм па сад мора брзо да
се пусти на време временска прогноза
и стање на путевима, па ако је толико
битна тема удри бре емисију од два
сата да се све каже, пусти руку, пусти
људе да говоре, избаци филм са Стивеном Сигалом који нико не гледа - а не
одмах, јао, креће музика одјавне шпице
брзо крај брзо брзо брзо кључну реч ми
дајте, свршавајте брзо, а гост неки на-

равно старији човек подешен на лаки
спор разговор седамдесетпете године
као да је с друге стране неки нормалан
новинар Мића Орловић е али не не:
ако може, ако може, само, само у једној
реченици молим вас молим вас далибисмомогли самосамосаyзнсмкмкј - извините госпођо не говорим мађараски
- небитно, то сад нема везе више,
истекло је време, фаул не важи, хвала
вам пуно ето то је био Око магазин у
новом паковању чипса са 50 на 40 па
на 39 грама, са пуно ваздуха никаквог
унутра, са пола сата на двадесет па на
петнес минута само што краће, тако сад
раде, то је сад модерно, блиц, краткоћа,
џогинг дбрвч лкнћ само турботурботурбо само модел.
Преузето са Facebook Ђевђир
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